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Inleiding (1)

• Urtica=brandnetel

• Galbult, netelroos, 
kwaddel

• Engels: hives, wheals, 
welts

• Incidentie: 2-7% (kind) 

• 20-30% met angio-
oedeem

• Acuut vs chronisch

Urticaria is een zich in korte tijd ontwikkelende, vaak heftige 
jeukende uitslag van de huid, die begint met rode vlekken en 
daarna in verdikte, bleke plekken kan overgaan. De verschillende 
plekjes kunnen al of niet samenvloeien tot grotere vlakke 
plakkaten. Typerend is ook dat ze binnen enkele uren kunnen 
verdwijnen en ergens anders weer verschijnen (wikipedia)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeuk_(prikkel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huid


Inleiding (2)

Kwaddels: 
centrale zwelling, erytheem, 
jeuk, vluchtig
Herstel <24u

Angio oedeem:
Zwelling dieper, pijn, 
Tot 72



Inleiding (3)

• Histamine: jeuk!

• Niet altijd allergisch: histamine 
release door inspanning, stress



Oorzaken

• Infecties

• IgE gemedieerde allergische reactie 

• Medicatie

• Insectengif

• Voedsel 

• Contactallergenen (latex, dieren, voedsel)

• Aeroallergenen

• (bloedprodukten / tx)

• Directe mestcel activatie (“niet allergisch”) 

• medicatie (narcotica, opiaten, vancomycine)

• Planten

• Voedsel: tomaat, aardbei, ei-wit: 
(pseudoallergenen)

• Fysische stimuli: druk, kou, warmte, inspanning

• Diverse mechanismen (NSAID’s, serumziekte, 
systeemziekten)



Urticaria en Infecties

• In 50%-80% infecties associatie met acute urticaria

• Virale infecties: “griep”, EBV

• Bacterieel: uwi, mycoplasma pneumoniae 

• Parasitair: icm eosinofilie
• Anisakis simplex

• Ankaris (spoelworm)

• Toxoplasmose, Giardia

• Helicobacter pylori (chronisch)



IgE gemedieerde allergische reactie (type 1)

• Allergie: Immunologische reactie:
• Klinische symptomen
• Reproduceerbaar
• Sensibilisatie

• Snel: klachten < 24u na expositie (<1u)

• Huid: urticaria, angio-oedeem

• Overig: luchtwegen (stridor, dyspnoe), GI (braken, diarree), Cardiovasculair 
(hypotensie), neurologisch (gedragsverandering)

• Medicatie: B lactam antibiotica

• Insektensteken/beten: bij, wesp, mier, vlo, mijt, bedwants

• Voedsel: “big 8” voedselallergenen



Casus: meisje 5 jaar

• Sinds 2 dagen ziek: koorts, verkouden, 
keelpijn

• Sinds 1 dag amoxicilline ivm dubbele OMA

• Sinds vandaag toenemende urticaria hele 
lichaam

• Wat wilt u nog meer weten?



Casus: meisje 5 jaar

• Aanvullende anamnese: 
• Nooit eerder urticaria gehad 

• Zusje ook ziek met koorts en algehele malaise 

• Heeft al eerder antibiotica gehad: toen geen 
klachten 

• Bij ziek zijn geen nieuwe voedingsproducten 
gehad

• Voorgeschiedenis: geen atopie 

• Familie-anamnese: vader hooikoorts

• Beleid? 



Urticaria en B lactam AB

• Zelden allergisch: meestal viraal exantheem

• IgE gemedieerd, urticaria <1u

• AO: orale blootstellingstest (provocatie)

Caubet JC et al:
The role of penicillin in benign skin rashes in 
childhood: a prospective study based on 
drug rechallenge. J Allergy Clin Immunol. 
2011 Jan;127(1):218-22

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21035175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21035175


Casus: jongen 3 jaar

• Urticaria < 1u na eten van “nootjes”

• Dikke lip en benauwd

• SEH: adrenaline im, antihistaminica, vlot 
herstel

• Vraag ouders: Waar is hij allergisch voor?

• AO?



Casus: jongen 3 jaar

• AO: phadiatop infant en notenmix: “allergie”voor

melk , kippen-ei, hazelnoot  en pinda 

• Advies: bovenstaande produkten mijden uit 
dieet, doorverwijzing kinderarts

• AO: lab notenmix 2: cashew sensibilisatie
• provocatie pinda, negatief

• provocatie: positief

• C/ cashewnoot allergie/ anafylaxie wv dieet en 
epipen



Urticaria en Voedselallergie

• Immunologisch: IgE gemedieerde allergie: 
• Bekende allergenen: 

• Kind: melk, ei, pinda, noten, soya, tarwe 
• (jong) volwassen: vis, schaaldieren
• Verschijnselen < 30 minuten na inname van product, mn rond de mond of lokaal op huid
• Noten, pinda, ei risico op anafylaxie
• AO alleen bij positieve anamnese, specifiek IGE

• Niet immunologisch: 
• Directe histamine release
• Histamine bevattende voedingsmiddelen
• Andere aminen bevattende voedingsmiddelen
• Salicylaten bevattende voedingsmiddelen: steenvruchten 



Anafylaxie

Bron: praktische pediatrie 
(dec 2013) 



Epipen

Bron: praktische pediatrie 
(dec 2013) 



Casus: meisje 5 jaar

• S ochtends wakker met dik oog en rode vlekken

• Geen koorts, niet bekend met allergie

• Fam atopisch

• DD?



Casus: meisje 5 jaar

• LO: dermografie? Mastocytose?
• DD: mastocytose, cellulitis orbitae, insektenbeet

• zelden auto immuun / systemisch

• C/ Spontaan chronische urticaria 
• Oorzaak: onbekend, auto AL tegen IgE / IgE receptor
• AO: alleen bij hardnekkige klachten of hoge doses antihistaminica
• Beleid: uitleg en geruststelling: veel voorkomend zkt beeld, “labiele 

mestcellen”
• Prognose: duur 1-2 jaar
• Therapie: anti histaminica



Chronische urticaria

• Urticaria e/o angio-oedeem > 6 wk

• Intermitterend

• Spontaan idiopathisch

• Fysische urticaria

• Systeemziekten



Fysische urticaria (1)

• Koude urticaria: zeldzaam
• Erfelijk, verworven

• Urticaria op plaats van afkoeling

• Complicatie: hypotensie en shock (anafylaxie)



Fysische urticaria (2)

• Cholinerge urticaria: 
• Heel veel kleine urticaria na zware fysische inspanning, bij koorts of warm 

bad

• Stress, zweten

• Soms cholinergische symptomen als tranen/speekselvloed en diarree



Fysische urticaria (3)

• Urticaria factitia of dermografie
• Lijnvormig door lineaire druk, geen jeuk
• Triple respons van Lewis
• Trigger: medicatie, stress, infectie (mst geen allergie)

• Zonne-urticaria
• Enkele minuten na zonexpositie, verdwijnt binnen uur na stop blootstelling
• Kan samengaan met collageen aandoeningen (SLE) en porfyrie
• Diagnose: lichttest
• ≠ polymorfe lichteruptie

• Inspanningsgebonden anafylaxie
• Grote vlekken met bronchoconstrictie en hypotensie

• Aquagene urticaria
• Na contact met water



Contacturticaria

• Absorptie van oorzakelijk agens door de huid
• Dieren (bij, wespengif, kwal)

• Planten (pollen, brandnetel, klimop, primula)

• Voedsel (ei, pinda, koemelk, aardappel, ui, banaan, citrusvrucht)

• Medicatie, cosmetica (formaldehyde, latex, lippenstift)

• Erupties bij jonge kind rond de mond

• Huidtest



Urticaria, overig 

• Systeemziekten: 
• auto-immuun (SLE, juveniele RA, Sjogren, coeliakie)

• Tumoren: lymfoom, leukemie, carcinoom

• Mastocytose

• Vasculitis 

• Genetisch
• Hereditair angio oedeem: deficientie van C1 esteraseremmer, AD

• Hereditair alpha tryptasemie syndroom



Urticaria multiforme

• Zeldzame variant

• Acuut hevig jeukende afwijkingen,
• Verspringend, <24u

• Faciaal/acraal oedeem

• Uitlokkende factoren:  virale infecties, 

vaccinaties, medicatie (zoals antibiotica)

en voedingsmiddelen

https://www.ntvg.nl/artikelen/urticaria-
multiforme/volledig



tabel

https://www.ntvg.nl/artikelen/urticaria
-multiforme/volledig



Zuigeling 5 mnd met roodbruine vlekjes

• Diagnose? 



Diagnostiek urticaria

• Anamnese
• Infectie, voeding, fysische factoren, (insekten)beet

• Systeemaandoeningen? (koorts, gewrichtsklachten, GI)

• Medicatie, allergie, familieA

• RAST- en huidtest alleen zinvol indien positieve anamnese! 

• AO bij chronische urticaria (lab, urine, evt huidbiopt, provocatietest)

• Complementstudie bij angio oedeem



Differentiaal Diagnose

• Urticariele Vasculitis
• Fixatie op bepaalde plaats
• Langer dan 24u
• Symmetrisch en hemorragisch
• Vaker afwezigheid van jeuk
• Bijkomende symptomen: koorts, artralgie, buikpijn

• Insectenbeet, scabies, prurigo

• Mastocytose

• “cupping”

• Vasculitis: AHOK, HSP



Casus jongen 9 mnd

• Verkouden, koorts (38 graden)

• Acuut rode vlekken en dikke enkels

• Niet ziek

• Diagnose? 

Bron: praktische 
pediatrie dec 2016



AHOK: acuut hemorragisch oedeem vd
kinderleeftijd
• Benigne vasculitis, niet jeukend 

• Bij kinderen < 2 jaar

• Koorts, oedeem, purpura: NIET ZIEK

• Lesies symmetrisch, acuut, niet op romp / slijmvliezen

• Pijnlijk, non-pitting oedeem op handrug en voet

• 66-75% voorafgaand infectie, vaccinatie of medicatie

• Spectrum, variant Henoch Schonlein

• Zn AO

• Goede prognose, ip geen behandeling (CS?)



Behandeling

• Mijden van uitlokkende factor

• Symptomatisch: Antihistaminica
• Specifieke H1-receptorblokkers: desloratidine (Aerius*), ceterizine (Zyrtec*), 

levocetirizine (Xyzal), dimetindeen (Fenistil*)

• Blokkade cholinerge of serotonine-bradykininereceptoren: hydroxyzine 
(Atarax)

• Systemische corticosteroiden alleen zinvol bij latefasereactie, evt bij 
drukurticaria

• Adrenaline im bij acute anafylactische reacties


